
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium 

Nyilvántartás adatkezelési tevékenységről 
  



Adatkezelési tevékenység 

Tevékenység 

gyakorlója 

Adatkezelés jogalapja 

HR fejlesztési 

csoport 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) és e) pontjai, valamint Szkt. 

114. §-a, Áhsz. 14. számú melléklet, Áht. 41. §-a, Mt. 10-11. §-ai. 

Számviteli és 

pénzügyi csoport 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b) c)és e) pontjai, valamint Szkt. 

114. §-a, Áhsz. 14. számú melléklet, Áht. 41. §-a, Ávr. 60. §-a, a 

Kbt. 69. § (14) bekezdése, Mt. 10-11. §-ai. 

Stratégiai és 

innovációs csoport 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) c) és e) pontjai, valamint Szkt. 114. 

§-a, Áhsz. 14. számú melléklet, Áht. 41. §-a, a Kbt. 69. § (14) 

bekezdése, pályázati kiírások 

Szakképzési csoport GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b) c)és e) pontjai, valamint Szkt. 

114. §-a, Áhsz. 14. számú melléklet 

Felnőttképzési 

csoport 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b) c)és e) pontjai, valamint Szkt. 

114. §-a, Áhsz. 14. számú melléklet. 

Titkárság GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b) c)és e) pontjai, valamint Szkt. 

114. §-a, Áhsz. 14. számú melléklet, Áht. 41. §-a, Ávr. 60. §-a, a 

Kbt. 69. § (14) bekezdése, Mt. 10-11. §-ai. 

 

  



A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláinak vezetői: igazgatók, 

igazgatóhelyettesek 

 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma és kelte, 

a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai (különleges adat), 

munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

értékelésének eredménye, 

továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adatok, 

vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatok, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan 

a munkahely megnevezése, 

a jogviszony típusa, kezdő és záró dátuma, valamint megszűnésének módja, 

a beosztás és a munkakörének megnevezése, 

bér- és bérjellegű juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartam, 

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

d) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 



e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a felvételi eljárással kapcsolatos adatok, 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatok, 

az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

f) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

g) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges olyan adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága, 

h) továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó eszközökben 

szereplő előbb felsorolt adatok, valamint az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatos 

levelezésekben szereplő előbb felsorolt adatok.  

vállalkozó/szolgáltató:  

neve,  

címe,  

adószáma,  

bankszámlaszáma, 

cégjegyzékszám, kamarai szám, névjegyzékszáma 

képviselő születési ideje és helye, anyja neve  

kapcsolattartó email címe, telefonszáma 

 

 

Minőségfejlesztési csoport (kialakítása folyamatban; jogszabálynak megfelelően 

2022.08.31-ig) 



HR csoport: Iskolai munkaügyi, személyzeti előadók 

 

A munkaügyi területen felhasznált dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma és kelte, 

a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai (különleges adat), 

munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

értékelésének eredménye, 

továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adatok, 

vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatok, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan 

a munkahely megnevezése, 

a jogviszony típusa, kezdő és záró dátuma, valamint megszűnésének módja, 

a beosztás és a munkakörének megnevezése, 

bér- és bérjellegű juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartam, 

c) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében a megbízott 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 



végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

d) a felnőttoktatás keretében a külsős megbízott 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma. 

 

Gazdasági ügyintéző I. 

A könyviteli nyilvántartás során felhasznált dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak és a Szakképzési Centrummal kapcsolatban lévő partnerek adatai: 

családi és utóneve / cégnév 

magánszemély esetén: születési családi és utóneve, neme, születési helye és ideje, anyja 

születési családi és utóneve, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése és száma,  

lakcím / székhely 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

magánszemély esetén: végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatai, oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, 

vállalkozás adószáma, 

fizetésiszámla-száma,  

magánszemély esetén: munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és 

időtartama, 

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 



állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

c) a Szakképzési Centrum számviteli nyilvántartását szolgáló programok  hozzáférése 

d) továbbá egyes szerződések és azok elválaszthatatlan mellékletét képező 

dokumentumokban, felsorolt adatok 

 

Gazdasági ügyintéző II. 

 

A könyviteli nyilvántartás során felhasznált dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak és a Szakképzési Centrummal kapcsolatban lévő partnerek adatai: 

családi és utóneve / cégnév 

magánszemély esetén: születési családi és utóneve, neme, születési helye és ideje, anyja 

születési családi és utóneve, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése és száma,  

lakcím / székhely 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

magánszemély esetén: végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatai, oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, 

vállalkozás adószáma, 

fizetésiszámla-száma,  

magánszemély esetén: munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és 

időtartama, 

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

c) a Szakképzési Centrum számviteli nyilvántartását szolgáló programok teljes 

hozzáférése  

d) továbbá egyes szerződések és azok elválaszthatatlan mellékletét képező 

dokumentumokban, felsorolt adatok 

 

 

 

 



Gazdasági ügyintéző III. 

 

A könyvviteli nyilvántartás során felhasznált dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak és a Szakképzési Centrummal kapcsolatban lévő partnerek adatai: 

családi és utóneve / cégnév 

magánszemély esetén:  születési családi és utóneve, neme, születési helye és ideje, anyja 

születési családi és utóneve, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése és száma,  

lakcím / székhely 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

magánszemély esetén: végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatai, oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, 

vállalkozás adószáma, 

fizetésiszámla-száma,  

magánszemély esetén: munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és 

időtartama, 

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

c) a Szakképzési Centrum számviteli nyilvántartását szolgáló könyvelési programok teljes 

hozzáférése 

d) továbbá a szerződések és azok elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban 

felsorolt adatok.  

 

Gazdasági ügyintéző IV. 

 

A könyviteli nyilvántartás során felhasznált dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak és a Szakképzési Centrummal kapcsolatban lévő partnerek adatai: 

családi és utóneve / cégnév 

magánszemély esetén: születési családi és utóneve, neme, születési helye és ideje, anyja 

születési családi és utóneve, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése és száma,  

lakcím / székhely 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 



magánszemély esetén: végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatai, oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, 

vállalkozás adószáma, 

fizetésiszámla-száma,  

magánszemély esetén: munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és 

időtartama, 

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

Szakképzési Centrum számviteli nyilvántartását szolgáló könyvelési programok és a hozzá 

kapcsolódó adatszolgáltatások biztosításához hozzáférés 

d) továbbá a szerződések -  kiemelten az önkormányzatokkal kötött vagyonkezelési, 

haszonkölcsön és üzembentartói szerződések - és azok elválaszthatatlan mellékletét képező 

dokumentumokban felsorolt adatok.  

 

Iskolai gazdasági ügyintézők 

 

A könyvviteli nyilvántartás során felhasznált dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak és az iskolával kapcsolatban lévő partnerek adatai: 

családi és utóneve / cégnév 

magánszemély esetén:  születési családi és utóneve, neme, születési helye és ideje, anyja 

születési családi és utóneve, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése és száma,  

lakcím / székhely 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

magánszemély esetén: végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatai, oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, 

vállalkozás adószáma, 

fizetésiszámla-száma,  

magánszemély esetén: munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és 

időtartama, 

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 



állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

b) továbbá a szerződések és azok elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban 

felsorolt adatok.  

 

Stratégiai és innovációs csoportvezető 

 

A pályázatok és projektek igénylésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos 

dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

bér- és bérjellegű juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartam, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan 

a munkahely megnevezése, 

a jogviszony típusa, kezdő és záró dátuma, valamint megszűnésének módja, 

a beosztás és a munkakörének megnevezése, 

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

d) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 



természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatok, 

az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

f) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

g) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges olyan adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága, 

h) továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó eszközökben 

szereplő előbb felsorolt adatok, valamint az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatos 

levelezésekben szereplő előbb felsorolt adatok.  

természetes személyek 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 



végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló mutató. 

működtetési szerződésekben (vállalkozási, szolgáltatási) szereplő adatok tárolása 

vállalkozó/szolgáltató:  

-neve,  

-címe,  

-adószáma,  

-bankszámlaszáma, 

-cégjegyzékszám, kamarai szám, névjegyzékszáma 

-képviselő születési ideje és helye, anyja neve  

-kapcsolattartó email címe, telefonszáma 

 

Projekt referens, pénzügyi referens, projekt menedzser, pénzügyi menedzser, szakmai 

vezető 

 

A pályázatok és projektek igénylésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos 

dokumentumokban található adatok: 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

bér- és bérjellegű juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartam, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan 

a munkahely megnevezése, 

a jogviszony típusa, kezdő és záró dátuma, valamint megszűnésének módja, 

a beosztás és a munkakörének megnevezése, 



c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

d) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatok, 

az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

f) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

g) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges olyan adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága, 

h) továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó eszközökben 

szereplő előbb felsorolt adatok, valamint az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatos 

levelezésekben szereplő előbb felsorolt adatok.  

természetes személyek 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  



neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló mutató. 

 

Tanügyigazgatási referens 

 

a) Kréta riportok alkalmazottakkal, tanulókkal kapcsolatos adatok 

Fenntartó 

OM kód 

Intézmény 

Ellátott feladat 

KRÉTA azonosító 

Feladatellátási hely 

Tantárgykategória ID 

Tantárgy 

Óraszam 

Aktív oktatók száma 

Betöltetlen álláshelyek száma 

Százalék 

Pedagógusok száma 

Gyakornokok száma 

Kutatótanárok száma 

Mesterpedagógusok száma 

Ped. I bes. fok. száma 

Szakértő mesterpedagógusok száma 

Tanulók száma 

Egy pedagógusra jutó tanulók száma 

Osztály neve 

Évfolyam neve 

Képzés 

Szakmacsoport 

Ágazat 

Szakképesítés/Szakma 



Részszakképesítés/Szakmairány 

Új szakmajegyzék szerint 

Keresztféléves 

Technikai osztály 

Létszám 

Osztálynapló megnyitás dátuma 

Osztálynapló lezárás dátuma 

Összes alkalmazott 

Összes pedagógus 

Összes oktató 

TTF óraszám 

Heti óraszám 

Ped. TTF óraszám 

Ped. Heti óraszám 

Intézmény megye 

Intézmény járás 

Oktatasi azonosító 

TAJ szám 

Tanuló neve 

Anyja neve 

Tanuló születésiország 

Tanuló születési idő 

Tanuló Életkor 

Aktív 

Évf. típusa 

Képzési forma 

Szakképesítés 

Részszakképesítés. 

Ágazat új szkt. 

Szakma 

Szakmairány 

SNI 

BTM 

Évismétlő 

Tanköt. 

Felvétel tanéve 

Jogv.kezd. 

Jogv.v.bef. 

Jogv.szün. 

Tanév osztályaiba első besorolás dátuma 

Kiiratkozás dátuma 

Beszámításos 

Ösztöndíjra jogosult 

Ösztöndíj összege 



ÖD. elut. oka: nem tanulói jogyviszonnyal rendelkezik 

ÖD. elut. oka: a vizsgált hónapban nem volt tanulói jogviszonya 

ÖD. elut. oka: nem a megjelölt évfolyamra van besorolva 

ÖD. elut. oka: második vagy többes szakmát szerző 

ÖD. elut. oka: évismétlő 

ÖD. elut. oka: igazolatlan mulsztások száma meghaladja a megengedett 

maximálist 

ÖD. elut. oka: duális képzésben vesz részt 

ÖD. elut. oka: tanulmányi átlaga minimum alatt 

ÖD. elut. oka: technikai osztály tagja 

ÖD. elut. oka: vendégtanuló 

ÖD. elut. oka: jogviszonyát szünetelteti 

ÖD. elut. oka: keresztféléves osztály tagja 

ÖD. folyósításából kizárva 

Aktív pedagógusok száma 

Szakvizsg. rend. ped. száma 

Szakért. vagy vizsgaeln. tev. ped. száma 

Szakmai tov.képz. résztv. ped. száma 

Működési hely 

Oktatási azonosító 

Alkalmazott neve 

Neme 

Születési hely 

Születési dátum 

Életkor 

Adószám 

Munkakör 

Munkaviszony 

Fokozat 

SZMP 

Foglalkoztatás 

Részm. % 

Vezetői megbízás 

Munkaid.kedv. oka 

Munkaid.kedv. óraszáma 

Maximális kötelező óraszám 

TTF óraszáma 

Nappali képzésben ellátott órák száma 

Felnőttokt. ellát. órák száma 

Túlóra 

TTF tanórai célú óraszám 

TTF nem tanórai célú óraszám 

TTF óraszáma 'TTF korrekció' nélkül 

Heti óraszám 'TTF korrekció' nélkül 



TTF tanórai célú óraszám 'TTF korrekció' nélkül 

TTF nem tanórai célú óraszám 'TTF korrekció' nélkül 

Nyugdíjas 

CSM 

UGYP 

Szakvizsg. rend. 

TTÁV 

BTA 

Külsős alkalmazott 

Aktív külsős alkalmazott 

Aktív alkalmazott 

Alkalmazott jogvisz. kezdete 

Alkalmazott jogvisz. vége 

Külső gyakorlóhely 

Áttanító (intézményen belül) 

Áttanító más intézménynél 

TTF óraszámból túlórák óraszáma 

TTF óraszámból 'megbízási szerződéssel ellátott óra' óraszáma 

TTF óraszámból túlórák óraszáma 'TTF korrekció' nélkül 

TTF óraszámból 'megbízási szerződéssel ellátott óra' óraszáma 'TTF 

korrekció' nélkül 

Státusz 

Oktatasi azonosító 

Formai helyes okt.azon. 

TAJ szám 

Formai helyes TAJ szám 

Település 

Évf. sorsz. 

OKJSZSZINT 

OKJTT 

OKJTS 

Tanulószerződéses 

Megállapodásos 

Felnőttoktatás 

Felnőttoktatás (esti) 

Felnőttoktatás (levelező) 

Felnőttoktatás (nappali) 

Felnőttképzés 

Esti iskola 

Végzős 

Technikai osztályban résztvevő 

Gyak. foglal. tan. sz. 

Megáll. gyak. foglal. tan. sz. 

Ágazati alapvizsga eredménye 



Duális képzésben résztvesz 

Duális képzőhely adószáma 

Duális képzőhely neve 

Második vagy többedik szakmát szerző 

Technikusi évfolyam 

Tan.zerz. / Szakképz. munkaszerz. 

Jogviszony 

Középfokú okt. 16. év követően belépett 

Bizonyítv. sorsz. 

Tantervi jellemző 

Tanulószerz. tanulók száma 

Gyak. fogl. tanulók száma 

Tan. szerz. gyak. fogl. tanulók száma 

Megállapodásos tanulók száma 

Megáll. gyak. fogl. tanulók száma 

Évismétlő tanulók száma 

Végzős tanulók száma 

Techn. oszt. tanulók száma 

Felnőttokt. résztv. tanulók száma 

Felnőttokt. esti résztv. tanulók száma 

Felnőttokt. lev. résztv. tanulók száma 

Felnőttokt. nap. résztv. tanulók száma 

Felnőttkép. résztv. tanulók száma 

Esti isk. okt. résztv. tanulók száma 

SNI tanulók száma 

BTM tanulók száma 

b) gyógytestnevelők és SNI/BTMN fejlesztő pedagógusok megbízási szerződéseivel 

kapcsolatos adatok 

Családi és utóneve 

Születéskori családi és utóneve 

Állandó lakóhelye 

Levelezési címe 

Születési hely, idő  

Anyja neve 

Állampolgársága 

Adóazonosító jele 

TAJ száma 

Bankszámlavezető pénzintézet neve 

Bankszámlaszám 

Főállású munkahely neve / munkaszerződés szerinti munkavégzési hely  

Oktatási azonosító száma 

c) általános iskolai felvételi eljárással, a beiskolázási értesítőkkel kapcsolatos adatok (a 

szakképzési referens munkakörből való fájlok) 

Állandó lakcím irsz 



Állandó lakcím település 

Állandó lakcím közterület 

(értesítési cím) név 

(értesítési cím) irányítószám 

(értesítési cím) település 

(értesítési cím) közterület 

Állampolgárság 

E-mail cím 

Általános iskola OM-kódja 

Általános iskola neve 

Általános iskola irányítószáma 

Általános iskola cím 

Általános iskola település 

Általános iskola telefonszám 

Általános iskola e-mail cím 

Azon tanulmányi terület feladatellátási helye, amelyre a jelentkező felvételt 

nyert 

Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert 

Azon tanulmányi terület szövege, amelyre a jelentkező felvételt nyert 

Nem nyert felvételt, mert az iskola a rangsorolás során elutasította a 

jelentkezést 

Nem nyert felvételt, mert a rangsoroló algoritmus futása során a tanulmányi 

területhez megadott felvehető létszámkeret betelt 

Nem nyert felvételt, mert a rangsoroló algoritmus futása során előbbre 

rangsorolt tanulmányi területre felvették 

d) https://www.posta.hu/enpostam felületen saját névvel, de a Nyíregyházi SZC-hez 

hozzárendelt e-postakönyv, elektronikus feladójegyzék használatához kapcsolódó 

adatok  

Vevőkód 

Megállapodás azonosító 

Feladás helye 

Várható feladás dátuma 

Feladó neve 

Irányítószám 

Település 

Közterület név 

Közterület típusa 

Házszám 

Épület 

Lépcsőház 

Emelet 

Ajtó 

Postafiók 

e-mail 



Telefonszám 

Címzett neve 

Irányítószám 

Település 

Közterület név 

Közterület típusa 

Házszám 

Épület 

Lépcsőház 

Emelet 

Ajtó 

Postafiók 

Küldeményazonosító 

Tömeg 

Listaár 

e) Kréta-KR rendszer – Nyszc névvel (https://nszfhkr3.e-kreta.hu/#/login)  

10 db Iskolai Kréta rendszer – iskolák admin neveivel 

kezelt adatok egy része megegyezik az első oldalon lévő a) pontban 

felsoroltakkal, és még vannak olyanok, amikről nem is tudok, mert nem 

használok minden opciót ezen a felületen 

f) Poszeidon iktatóprogram  

Irat alapadatain kívül az irat szkennelt példánya, és annak tartalma, valamint 

az irat csatolmánya, és annak tartalma 

g) DMSone iktatóprogram 

Irat alapadatain kívül az irat szkennelt példánya, és annak tartalma, valamint 

az irat csatolmánya, és annak tartalma 

h) nyszcfelnottoktatas@gmail.com e-mail cím 

GINOP 6.1.3 nyelvi képzéshez kapcsolódó űrlapok 

regisztrációs űrlap 

Név  

Milyen nyelvet szeretne tanulni?  

Hol szeretne tanulni?  

Előzetes iskolai végzettség  

Elérhetőség: e-mail cím (megadása kötelező), telefonszám (opcionális) 

felnőttek oktatásához kapcsolódó űrlapok 

regisztrációs űrlap  

Név 

Milyen szakmát szeretne tanulni? (több szakma is felsorolható) 

Hol szeretne tanulni? 

Előzetes iskolai végzettség 

Van már szakmája? 

Ha van, a szakma neve, száma: 

Elérhetőség (telefon, e-mail cím) 

i) különböző iskolai adatszolgáltatásokhoz drive felület használata  



 

Pályaorientációs munkatárs 

 

a) Nyári tábor résztvevőinek adatai: név, cím, taj, anyja neve, egyéb számlázási adatok, 

e-mail cím 

b) Rendezvényekkel kapcsolatos partnercégek, személyek számlázási adatai: cégnév, 

adószám, székhely, számlázási cím, e-mail cím 

c) Általános iskolák központi elérhetőségei: telefonszám, e-mail cím, cím 

d) Rendezvényeken megjelenő személyek: név, telefonszám, e-mail elérhetőség, aláírás 

Igazgatók, helyettesek telefonszám, e-mail cím  

 

Felnőttképzési csoport 

Felnőttképzésért felelős szakmai vezető, felnőttképzési referens 

 

A felnőttképzési tevékenység során felhasznált dokumentumokban található adatok: 

a) képzésre jelentkező személy 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

oktatási azonosító száma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

b) hallgató, képzésben résztvevő személy 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 



oktatási azonosító száma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

egészségügyi alkalmassági vizsgálatának eredménye 

képzésről történő hiányzás esetén a résztvevő orvosi igazolásain szereplő adatok 

tanulmányai értékelésével összefüggő minden adat 

támogatott képzés esetén a támogatási határozat száma 

c) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak időpontja és oka, 

a hallgató mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a hallgató oktatási azonosító száma, 

támogatott képzés esetén a támogatási határozat száma 

d) oktatói megbízási szerződéssel kapcsolatos adatok keretében az oktató személy 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

előzetes munkatapasztalatával kapcsolatos adatok, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

továbbá a megbízásával kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye. 

e) képzésszervezői megbízási szerződéssel kapcsolatos adatok keretében a 

képzésszervező személy 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

továbbá a megbízásával kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye. 

f) vizsgáztatói megbízási szerződéssel kapcsolatos adatok keretében a vizsgáztató 

személy 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  



lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

továbbá a megbízásával kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye. 

g) terem/eszközbérleti szerződéssel kapcsolatos adatok keretében a bérbeadó 

megnevezése, cégformája, 

ügyvezető születési családi és utóneve,  

bérbeadó székhelye, levelezési címe, 

bérbeadó adószáma, 

kapcsolattartó elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

továbbá a bérleti szerződéssel kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye. 

 

 

Titkárság 

 

Kezelt dokumentumok köre: 

napi ügymenet során keletkezett papír alapú ügyiratok 

központi levelezés kezeléséből adódó e-mailek, elektronikus ügyiratok (bejövő-kimenő) 

iktatási munkafolyamaton áthaladó dokumentumok 

gyakornoki program kapcsán keletkezett dokumentumok 

 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe,  

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

munkabér összege, 

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma és kelte, 

munkaidejének mértéke,  

vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatok, 

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 



állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

c)  a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a felvételi eljárással kapcsolatos adatok, 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatok, 

az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

d) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

e) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

f) gyakornoki programban résztvevő gyakornokok adatai 

természetes személy személyazonosító adatai, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

munkabér összege 

g)  gyakornoki programban résztvevő vállalkozások adatai 

vállalkozás adatai 

címe, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 



ügyvezető/képviselő neve 

ügyvezető/képviselő elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

pályázaton elnyert támogatási összeg 

h)  gyakornoki programban résztvevő vállalati kapcsolattartók adatai 

természetes személy személyazonosító adatai, 

neme, 

címe, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

projekthez kapcsolódó munkabér összege 

gyakornoki program lebonyolításával kapcsolatosan megbízott kapcsolattartó/pályázatíró  

címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

j) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak időpontja és oka, 

a hallgató mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a hallgató oktatási azonosító száma, 

támogatott képzés esetén a támogatási határozat száma 

k) oktatói megbízási szerződéssel kapcsolatos adatok keretében az oktató személy 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

előzetes munkatapasztalatával kapcsolatos adatok, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

továbbá a megbízásával kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye 

l) képzésszervezői megbízási szerződéssel kapcsolatos adatok keretében a képzésszervező 

személy 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

továbbá a megbízásával kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye. 

m) Vizsgáztatói megbízási szerződéssel kapcsolatos adatok keretében a vizsgáztató 

személy 

családi és utóneve,  



születési családi és utóneve,  

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

továbbá a megbízásával kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye, megbízási 

összeg 

n) Terem/eszközbérleti szerződéssel kapcsolatos adatok keretében a bérbeadó 

megnevezése, cégformája, 

ügyvezető születési családi és utóneve,  

bérbeadó székhelye, levelezési címe, 

bérbeadó adószáma, 

kapcsolattartó elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

továbbá a bérleti szerződéssel kapcsolatos adatok, megbízása ideje, tárgya, helye. 

o) Működtetési szerződésekben (vállalkozási, szolgáltatási) szereplő adatok  

vállalkozó/szolgáltató:  

neve, címe,  

adószáma,  

bankszámlaszáma, 

szerződéses összeg, 

cégjegyzékszám, kamarai szám, névjegyzékszáma 

képviselő születési ideje és helye, anyja neve  

kapcsolattartó email címe, telefonszáma 

jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges olyan adatok, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és a kedvezményre való jogosultsága, 

továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó 

eszközökben szereplő adatok  

 

Iktatási ügyintéző 

 

Az iktatás során az elkészült dokumentumokban található adatok: 

a)alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  



lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma és kelte, 

munkaidejének mértéke,  

vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatok, 

b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, 

c)  a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a felvételi eljárással kapcsolatos adatok 

d) továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan  

mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó eszközökben szereplő előbb 

felsorolt adatok, valamint az iktatási tevékenységgel kapcsolatos levelezésekben szereplő 

előbb felsorolt adatok.  

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláinak rendszergazdája, honlap, közösségi 

oldalaik fejlesztői, karbantartói 

 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 



adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma és kelte, 

a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai (különleges adat), 

munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

értékelésének eredménye, 

továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adatok, 

vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatok, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan 

a munkahely megnevezése, 

a jogviszony típusa, kezdő és záró dátuma, valamint megszűnésének módja, 

a beosztás és a munkakörének megnevezése, 

bér- és bérjellegű juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartam, 

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

d) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a felvételi eljárással kapcsolatos adatok, 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatok, 

az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

f) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 



a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

g) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges olyan adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága, 

h) továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó eszközökben 

szereplő előbb felsorolt adatok, valamint az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatos 

levelezésekben szereplő előbb felsorolt adatok.  

vállalkozó/szolgáltató:  

neve,  

címe,  

adószáma,  

bankszámlaszáma, 

cégjegyzékszám, kamarai szám, névjegyzékszáma 

képviselő születési ideje és helye, anyja neve  

kapcsolattartó email címe, telefonszáma 

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláinak iskolatitkárai, ügyviteli dolgozói, 

adminisztrátorai 

 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma és kelte, 



a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai (különleges adat), 

munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

értékelésének eredménye, 

továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adatok, 

vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatok, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan 

a munkahely megnevezése, 

a jogviszony típusa, kezdő és záró dátuma, valamint megszűnésének módja, 

a beosztás és a munkakörének megnevezése, 

bér- és bérjellegű juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartam, 

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

d) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a felvételi eljárással kapcsolatos adatok, 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatok, 

az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

f) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 



a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

g) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges olyan adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága, 

h) továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó eszközökben 

szereplő előbb felsorolt adatok, valamint az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatos 

levelezésekben szereplő előbb felsorolt adatok.  

vállalkozó/szolgáltató:  

neve,  

címe,  

adószáma,  

bankszámlaszáma, 

cégjegyzékszám, kamarai szám, névjegyzékszáma 

képviselő születési ideje és helye, anyja neve  

kapcsolattartó email címe, telefonszáma 

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláinak adatvédelmi felelősei 

 

a) alkalmazottak 

családi és utóneve,  

születési családi és utóneve,  

neme, 

születési helye és ideje,  

anyja születési családi és utóneve,  

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,  

lakcíme, 

levelezési címe,  

elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatai, 

oktatási azonosító száma, 

pedagógusigazolványának száma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

fizetésiszámla-száma,  

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma és kelte, 

a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai (különleges adat), 

munkaidejének mértéke, munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

értékelésének eredménye, 

továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adatok, 



vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatok, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan 

a munkahely megnevezése, 

a jogviszony típusa, kezdő és záró dátuma, valamint megszűnésének módja, 

a beosztás és a munkakörének megnevezése, 

bér- és bérjellegű juttatásai mértéke, valamint az azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartam, 

c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adata, 

neme, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

adóazonosító jele, 

d) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a felvételi eljárással kapcsolatos adatok, 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatok, 

az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

f) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, ideértve annak 

időpontja és oka, 

a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, 

a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 



g) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges olyan adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága, 

h) továbbá az egyes szerződések, támogatói okiratok törzsszövegében és azok 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban, belső szabályozó eszközökben 

szereplő előbb felsorolt adatok, valamint az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatos 

levelezésekben szereplő előbb felsorolt adatok.  

vállalkozó/szolgáltató:  

neve,  

címe,  

adószáma,  

bankszámlaszáma, 

cégjegyzékszám, kamarai szám, névjegyzékszáma 

képviselő születési ideje és helye, anyja neve  

kapcsolattartó email címe, telefonszáma 

 


